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ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި އަދި އަވަސްނިޔާ
 .1ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 .2ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން:

ނން:
ފުރިހަމަ ަ
ޢުމުރު:

ނބަރު:
ނ ް
އައިޑީކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ަ

ޢުމުރު:

ނބަރު:
ނ ް
އައިޑީކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ަ

ކރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
ޓރީ ު
ދާއިމީ/ރަޖިސް ް

ކރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
ޓރީ ު
ދާއިމީ/ރަޖިސް ް

އޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް:
މިހާރު ދިރި ު

އޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް:
މިހާރު ދިރި ު
އެޕާޓްމަންޓް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް:

ފަންގިފިލާ:

މަގު/ގޯޅި:

މަގު/ގޯޅި:

ފޯން ނަންބަރު:

ފޯން ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ތން:
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ަ

ތން:
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ަ

މަޤާމު:

މަޤާމު:

 .3ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން އެދޭ ގޮތް

 .4ބާވަތް:

)ބޭނުންވާ ދިމާގަ ިއ 

ޖހާ!(
ފާހަގަ ަ

ބލާ
އވާ މިޑިވިޜަނުން ަ
ރވިފައިވާ ޖަދުވަލުގަ ި
ކ ެ
)މިފޯމާއި އެކު އެޓޭޗް ު

ޔމަށް(
ޢވާގެ ބާވަތް ލި ު
ތތަކުގެ ތެރެއިން މިދަ ު
މައްސަލަތަކުގެ ބާވަ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް
ޤާނޫނީ ވަކީލަށް
ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
ފެކްސް ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންބަރު:

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:
ޝަރީޢަތްކުރާ ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 .5މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތް


އ
)ބޭނުންވާ ދިމާގަ ި

ޖހާ!(
ފާހަގަ ަ

ބަދަލުގައި

 .6ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

އ
ތއް ނުވަތަ ނުކުތާއެ ް
ގއި ހިމެނޭ ނުކުތާ ަ
އއް ނުވަތަ މިމައްސަލާ ަ
ހުރި މައްސަލަ ެ
ގން
ހިމެނި ެ

ޤާނޫނީ ވަކީލު

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް
ފުރިހަމަ ނަން:
ނބަރު:
ނ ް
އައިޑީކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ަ

ޢުމުރު:

ހށަހަޅާފައިވާ
ު

އ
މައްސަލައެ ް

ވނެއެވެ(.
ކުރަން ާ



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:



ހުށަހެޅި ތާރީޚް:



ނިމުނު ތާރީޚް:

ކރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
ޓރީ ު
ދާއިމީ/ރަޖިސް ް
އޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް:
މިހާރު ދިރި ު
ފަންގިފިލާ:

ނ
)ކުރިން މިމައްސަލަ ނުވަތަ މިމައްސަލައާއި ގުޅު ް

އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު/ގޯޅި:
ފޯން ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 .7ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ) 10ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް(

 .8ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

މ
ވާނަ ަ

އވާ
ތރީގަ ި
ި

ބައި

ހމަ
ފރި ަ
ު

 .9ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކަށް އެދޭނަމަ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްޞީލު:

 9.1ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
 9.2ތަފްޞީލު:

 .10މައްސަލަ ނުވަތަ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި

ސޓްކޮށް
ޔންތަކާއި ތަކެތި ލި ް
ލ ު
ރހާ ި
)ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހު ި

ނ ބޭނުން ާ
ބތުކުރަ ް
ޘ ި
ޔންތަކާއި ތަކެތިން ާ
ވނެއެއެވެ .އަދި އެލި ު
ޅން ާ
މިފޯމާއެކު ހުށަހަ ަ
އވެ(.
ވނެ ެ
ކރަން ާ
ކށް ބަޔާން ު
ވ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލު ޮ

ރމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ  /ކަންތައްތައް
 .11ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަންއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު )ހެކިންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުކު ު
ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ(.
ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ

 .12ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް

މިފޯމުގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ

ކުރެވިފައިނުވާ

މިފޯމާއެކު

ފޯމާއި،

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލިޔުންތައް

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމާއި ،މިފޯމުގެ ނަމޫނާއާ ތަފާތުގޮތަކަށް ހުންނަ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
ޤރާރު:
 .13އި ް
މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:
ނަން:

.......................................................................

.......................................................................

ޙައިޘިއްޔަތު:
ތާރީޚު/ 20……:

………

/

………

#

ފާހަގަ

ކޯޓުގެ

ޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން

1

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ކޮޕީ

2

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ

3

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ފޯމު
ށ،
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ،އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްޘީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮ ް

4

ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަދަ ލިޔުންތައް ހިމަނާފައި
5

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީއެއް ލިބިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީގެ ކޮޕީ

6

ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނުން ބާރު ލިބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ،ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެކޮޕީ/ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

7

މިފޯމުގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހިމަނާފައި

8

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް ހިމަނާފައި

9

ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ފަރާތުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ހިމަނާފައި

10

ދޢުވާކުރާފަރާތަށް ކޮޕީއަކާއި ،ޝަރީޢަތަށް ކޮޕީއަކާއި ،ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ،މިފޯމުގެ )ޑޮކިއުމަންޓާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި
ަ
ހިމެނޭ ހުރިހާލިޔުން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަނާފައި
މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި.
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މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު
އވާ
 -1މިފޯމުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ ،މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ ި
ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މކުންނެވެ.
 -2އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަންވާނީ ،ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަ ަ

 -3މިފޯމާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލައަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ފުރަންވާނީ ]ފަރުމާ ފޮންޓް" ގައި ،ސައިޒް  12އިންނެވެ.

 -4މިފޯމުގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ލިޔާއިރު ލިޔަންވާނީ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި ،ދަޢުވާގެ ޖަވާބުދޭއިރު
އެޕެރެގްރާފްތަކުގައިވާ ކަންކަމަށް ޙަވާލާދޭން ފަސޭހަވާގޮތަށް ޕެރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ.

ށ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މިފޯމުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
 -5މައްސަލަ ކޯޓަ ް
ކެންސަލް ވާނެއެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ބަލާ ނައިސްފިނަމަ ފޯމު

 -6މައްސަލަ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 25.00ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ .ކޯޓަށް
ފީ ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.

 -7އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3002703 ،3002701 ،3002700އަށެވެ.

 -8މިފޯ ު
މގެ ނަމޫނާއާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.civilcourt.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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